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VIRU VANGLA 

FINANTS- JA MAJANDUSOSAKOND 

SPETSIALISTI AMETIJUHEND 
 

Struktuuriüksuse nimetus: Finants- ja majandusosakond 

Teenistuskoht: Spetsialist 

Tegevusvaldkond: Vangla varustusalane tegevus ja jaemüügi teenuse osutamise 

koordineerimine   

Töölepingu sõlmimine: Vangla direktor 

Vahetu juht: Finants- ja majandusosakonna peaspetsialist (ostukeskus) 

Alluvad: Ei ole 

Teenistuja asendab: Finants- ja majandusosakonna peaspetsialisti (ostukeskus) ja 

spetsialisti (KP raha ja kassa)  

Teenistujat asendab: Finants- ja majandusosakonna peaspetsialist (ostukeskus) ja 

spetsialist (KP raha ja kassa) 

Teenistuskoha põhieesmärk: Tagab eelarve piires vanglate pideva ja häireteta varustamise 

vajalike laiatarbekaupade, ehitus- ja remondimaterjalide, mööbli, 

erivahendite, muude kaupade ja teenustega, koordineerib kaupluse 

tööd, on kaupluse ja üksuste vahel info vahendajaks 

Kvalifikatsiooninõuded: Vähemalt keskharidus.  

Eesti keele oskus heal tasemel, vene või inglise keele oskus 

soovitatav. Hea arvuti kasutamise oskus: MS Word, MS Excel, MS 

Outlook 

Muud nõuded: 

(teadmised, kogemused, oskused, 

kompetentsid 

isiksuseomadused) 

1. Eesti keele oskus C1- või sellele vastaval tasemel 

2. Üldised teadmised riigi põhikorrast ja töökoha valdkonda  

    reguleerivatest õigusaktidest                                                                            

3. Väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus                                     

4. Hoolikas, täpne ja aus 

5. Iseseisev ja koostöövõimeline 

6. Kõrge pingetaluvus 
7. Oskab kasutada dokumendihaldustarkvara 

 

Tööülesanded: Tulemus: 

Soetab soetustaotluste põhjal vanglale 

vajaminevad kaubad ja teenused. 

Teenuselepingute sõlmimine, kaupluses 

ostude sooritamine. 

Kaubad ja teenused on tagatud. 

Osaleb ostu- ja hankeplaanide koostamisel ja 

muutmisel ning kindlustab nende läbiviimise. 

Ostu- ja hankeplaanid on koostatud ja läbi viidud 

tähtaegselt. 

Osaleb hangete lähteülesannete koostamisel 

ning abistab minihangete/ väikeostude 

korraldamisel. 

Hangete lähteülesanded on koostatud ja korraldatud 

tähtaegselt. 

Valmistab ette enda tööülesannetega seotud 

aruanded, kirjad, protokollid ja käskkirjad. 

Kirjad, protokollid ja käskkirjad on koostatud korrektselt ja 

õigeaegselt.  

Korraldab vastutusalasse kuuluvat 

kirjavahetust. 

Kirjavahetus toimub õigeaegselt ning vastavalt nõuetele. 

Osaleb soetuste-hangete kordade 

väljatöötamisel ja muutmisel, jälgib nende 

täitmist ning teeb parandusettepanekuid. 

Soetuste ja hangete korrad on välja töötatud, nende täitmine 

on tagatud ning vajadusel on tehtud parandusettepanekud.  

Osaleb soetuste ja hangete analüüsimisel ja 

parendusettepanekute tegemisel. 

Soetused ja hanked analüüsitud, parendused ellu viidud. 

Koostab kaupluse tööaja graafiku, informeerib 

üksusi võimalikest graafiku muudatustest. 

Kaupluse graafik on õigeaegselt koostatud ja 

kooskõlastatud, üksused on võimalikest muudatustest 



 
 

informeeritud. 

Kontrollib kaupluse hinnakirja sortimenti ja 

kauba lubatud koguste vastavust käskkirjale ja 

Viru Vangla kodukorrale. Kooskõlastab 

hinnakirja üksustega. Edastab järgmise kuu 

hinnakirja õigeaegselt üksustesse. 

Kaupluse kauba sortiment ning lubatud kogused vastavad 

käskkirjale ja Viru Vangla kodukorrale. Kaupluse hinnakiri on 

õigeaegselt Teabe- ja uurimisosakonnaga kooskõlastatud. 

Kaupluse hinnakiri on õigeaegselt üksustesse edastatud. 

Korraldab eelnevalt kokkulepitud andmete 

säilitamise V-kettal ja dokumendihaldus- 

süsteemis Delta.  

Süstematiseerib vastutusalasse kuuluvad 

dokumendid ning hoiab neid kuni arhiivi 

üleandmiseni vastavalt nõuetele. 

Omab ülevaadet varem täidetud ülesannetest, dokumendid 

on süstematiseeritud ja arhiivi üle antud vastavalt kehtivale 

korrale. 

Annab üksusele sisendi oma valdkonda 

puudutavatele kinnipeetavate esitatud 

avaldustele, taotlustele ja kaebustele 

vastamiseks. 

Vastuskirjade sisend õigeaegselt edastatud. 

Teostab vähemalt üks kord poolaastas 

protokollitud pistelist kontrolli kaupluse 

kaubajagamisel, tuvastab võimalikud kaupluse 

ja ametnike rikkumised kauba jagamisel ning 

edastab protokolli FMO juhatajale. 

Kontroll on teostatud, protokollitud, võimalikud rikkumised 

tuvastatud ning protokoll edastatud FMO juhatajale. 

Viib läbi vajadusel protokollitud tööalase 

koosoleku kauplusega. 

Koosolek läbi viidud ning protokollitud. 

Kontrollib kaupluse koondaruande 

alusdokumente. 

Kaupluse koondaruande alusdokumendid on kontrollitud. 

Osaleb asutuse inventuuris. Inventuurid on läbi viidud. 

Võtab osa õppe- ja teabepäevadest. Läbitud on õppe- ja teabepäevad. 

Tagab oma tegevusvaldkonnas informatsiooni 

ja vajaliku teabe operatiivse liikumise. 

Korraldab eelnevalt kokku lepitud andmete 

säilitamise üldkettal.  

Süstematiseerib vastutusalasse kuuluvad 

dokumendid ning hoiab neid kuni arhiivi 

üleandmiseni vastavalt nõuetele. 

Informatsioon on edastatud. On ülevaade varem täidetud 

ülesannetest, dokumendid on süstematiseeritud ja arhiivi üle 

antud vastavalt kehtivale korrale. 

Täidab Outlooki kalendrit ja ettenähtud 

andmebaase. 

Outlooki kalender ja ettenähtud andmebaasid on korrektselt 

ja õigeaegselt täidetud.  

Osaleb tööalastel nõupidamistel ja edastab 

saadud vastutusvaldkonda puudutava 

informatsiooni vangla teenistujatele. 

Informatsioon on edastatud. 

Täidab vahetult juhilt ja osakonna juhatajalt  

saadud ühekordseid suulisi ja kirjalikke 

korraldusi. 

Ühekordsed korraldused on õigeaegselt ja korrektselt 

täidetud. 

 

Kooskõlastatud tegevus ja koostöö: 

1. Töötaja tegevus peab olema kooskõlastatud vahetu juhiga. 
2. Töötaja teeb koostööd vangla teiste struktuuriüksuste teenistujatega, teiste vanglate, riigiasutuste ja 

Justiitsministeeriumi vanglate osakonnaga. 
3. Töötaja ei suhtle ametiisikuna avalikkuse ja meediaga, välja arvatud juhul, kui tööandja on andnud selleks 

selge volituse. 

 

Õigused: 

 

1. Õigus saada vangla struktuuriüksustelt andmeid, dokumente ja muud teavet, mis 
on vajalik ametikohale pandud ülesannete täitmiseks. 

2. Õigus teha oma pädevusse kuuluvas valdkonnas ettepanekuid töö 
tulemuslikkuse parandamiseks. 

3. Õigus kokku kutsuda nõupidamisi oma pädevusse kuuluvate ülesannete 
lahendamiseks. 

4. Õigus saada ametialaselt vajalikku täiendkoolitust 

Vastutus: 1. Vastutab temale vastutavale hoiule antud riigivara säilimise ja heaperemeheliku 
kasutamise eest. 



 
 

2. Vastutab seadusest, vangla sisekorraeeskirjast ja kodukorrast, muudest 
vanglatööd käsitlevatest õigusaktidest ja käesolevast ametijuhendist tulenevate 
tööülesannete täitmise või täitmata jätmise eest õigusaktides sätestatud korras.  

3. Suhtleb kinni peetava isikuga vaid vangla sisekorraeeskirjadest, vangla 
kodukorrast ja käesolevast ametijuhendist tulenevate konkreetsete 
teenistusülesannete täitmiseks nendes ettenähtud korras ja viisil. Ei ole 
kinnipeetava isiku vahendajaks muude isikutega, kui see ei tulene otseselt 
teenistusülesannetest. 

4. Vastutab ametikohustuse tõttu teatavaks saanud info hoidmise, teiste inimeste 
perekonna ja eraelu puudutavate andmete ning muu info hoidmise, sihipärase 
kasutamise ja kinni peetava isiku privaatsuse kaitse eest 

 

Ametijuhendi muutmine: 

Käesolevat ametijuhendit võib muuta juhtudel, kui muudatuste aluseks on kehtivad õigusaktid või vajadus 

ümber korraldada teenistust. 

 

Teenistuja:  Vahetu juht: 

  

  /allkiri/         /kuupäev/                           /allkiri/         /kuupäev/             
  


